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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en strategi för den framtida uppgörelsen om de institutionella aspekterna på EU:s 
tillsynsmyndigheter 
(2008/2103(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktandet av kommissionens meddelande ”EU:s tillsynsmyndigheter – mot en 
gemensam ansats” (KOM(2008)0135),

– med beaktande av sin resolution av den 13 januari 2004 om kommissionens meddelande 
”Rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter”1,

– med beaktande av förslaget till interinstitutionellt avtal om fastställande av ramvillkor för 
EU:s tillsynsmyndigheter (KOM(2005)0059),

– med beaktande av sin resolution av den 1 december 2005 om kommissionens förslag till 
interinstitutionellt avtal om fastställande av ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter2,

– med beaktande av den muntliga frågan till rådet från utskottet för konstitutionella frågor 
och budgetutskottet samt det svar som rådet gav vid parlamentets sammanträde den 
15 november 2005 (O-0093/05),

– med beaktande av skrivelsen av den 7 maj 2008 från kommissionens ordförande till 
Europaparlamentets talman och rådets ordförande till förmån för inrättandet av en 
interinstitutionell arbetsgrupp på politisk nivå,

– med beaktande av det beslut som fattades av talmanskonferensen den 17 april 2008,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena 
från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor och 
utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A6-.../2008), och av 
följande skäl:

A. Kommissionens och parlamentets ansträngningar för att fastställa rättsligt bindande 
ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter har inte lett till något resultat.

B. När det gäller det interinstitutionella avtal som föreslogs den 25 februari 2005 har inga 
påtagliga framsteg gjorts, på grund av rådets institutionella och politiska vägran, och 
eftersom kommissionen har beslutat att dra tillbaka sitt förslag till interinstitutionellt avtal 
och ersätta detta med en inbjudan till interinstitutionell dialog som kommer att leda till en 
gemensam strategi.

                                               
1 EUT C 92 E, 16.4.2004, s. 119.
2 EUT C 285 E, 22.11.2006, s. 123.
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C. Även om tillsynsmyndigheterna vid första anblicken kan jämföras med 
”mikroinstitutioner” har de ändå ett ”makroinflytande” när det gäller EU:s styrelseformer.

D. Det är nödvändigt att definiera åtminstone tillsynsmyndigheternas viktigaste strukturella 
egenskaper, då dessa har blivit en parainstitutionell parameter som erkänns av EU.

E. Kommissionen föreslår att man inrättar en interinstitutionell arbetsgrupp som skulle ha till 
uppgift att fastställa ramvillkor för tillsynsmyndigheterna samt alla de olika EU-organens 
behörighet gentemot dessa myndigheter.

F. Kommissionen bör utarbeta en horisontell utvärdering av tillsynsmyndigheterna till 
2009−2010 och sedan omgående överlämna en rapport om resultaten från denna 
utvärdering till Europaparlamentet och rådet.

G. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att inte föreslå något inrättande av 
nya byråer innan den interinstitutionella arbetsgruppen har slutfört sitt arbete.

H. Kommissionen uppmanas att inte avvika från riktlinjerna i det interinstitutionella avtal 
som föreslogs 2005 om ändringar i de grundläggande rättsakter som reglerar befintliga 
tillsynsmyndigheter, så att dessa kan anpassa sig till den nya strategin.

I. Det finns redan ett enhetligt regelverk1 för de tillsynsmyndigheter som har fått ett 
tidsbegränsat uppdrag att förvalta gemenskapsprogram.

1. Europaparlamentet anser att kommissionens förslag är ett lovvärt initiativ och förklarar sig 
villigt att genom sina företrädare delta i den interinstitutionella arbetsgruppens arbete, 
men anser ändå att den ”gemensamma strategin” inte motsvarar parlamentets 
förväntningar i fråga om slutförandet av det interinstitutionella avtalet.

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att konstruktivt bidra till denna arbetsgrupps 
verksamhet.

3. Europaparlamentet ber kommissionen och rådet att tillsammans med Europaparlamentet 
omgående utarbeta den interinstitutionella gruppens arbetsprogram, så att denna grupp kan 
inleda sitt arbete hösten 2008.

4. Europaparlamentet anser att den interinstitutionella gruppens arbetsprogram särskilt bör 
innehålla följande punkter:

– Att konkretisera vilka områden man bör fokusera på vid den horisontella utvärdering 
som kommissionen ska genomföra före utgången av 2009.

– Att fastställa objektiva kriterier för att utvärdera om byråer är nödvändiga eller inte, 
med beaktande av eventuella ersättningslösningar.

– Att utvärdera byråernas arbete och de resultat som de har uppnått, inklusive extern 
utvärdering som särskilt sker genom lönsamhetsanalyser.

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som 
ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1).
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– Att utvärdera eventuellt uteblivna vinster på grund av att viss verksamhet bedrivits 
punktvis av tillsynsmyndigheter i stället för av kommissionens avdelningar.

– Att besluta om åtgärder för att öka byråernas öppenhet, särskilt genom en tillnärmning 
av deras grundläggande strukturella egenskaper.

– Att fastställa gränser för byråernas självbestämmande och för den kontroll som de 
utövar, särskilt formen och räckvidden för kommissionens ansvar för deras respektive 
verksamhet. Det ska naturligtvis beaktas att den utsträckning som kommissionen ska 
stå till svars inte kan överstiga den utsträckning som kommissionen konkret kan 
påverka verksamheten inom själva byråerna.

– Att utse företrädare till rådets och kommissionens kontrollmekanismer för byråerna 
och gå vidare till utfrågning av kandidaterna inför Europaparlamentets behöriga 
utskott.

– Att utse byråernas verkställande organ, särskilt deras respektive direktörer, och 
precisera Europaparlamentets roll i detta avseende.

5. Europaparlamentet noterar kommissionens ståndpunkt enligt vilken inrättandet av 
tillsynsmyndigheter, vilket alltid måste ske med Europaparlamentets medverkan, är ett 
uttryck för ett samarbete mellan medlemsstaterna, vars verksamhet för övrigt bygger 
på kompatibiliteten och utövandet av behörigheter som inte helt skulle kunna 
överföras på gemenskapsorgan utan att det skulle anses vara fråga om toppstyrning.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att tillsammans med 
Europaparlament sträva efter att inrätta en tydlig och konsekvent gemensam ram för 
vilken plats byråerna i framtiden bör ha inom ramen för hur EU styrs.

7. Europaparlamentet bedömer att prioriterandet av det gemensamma regelverk som 
eftersträvas i samband med den interinstitutionella överenskommelsen bör syfta till att 
rationalisera verksamheten och optimera tillsynsmyndigheternas mervärde, och 
fastställa att en demokratisk och synlig kontroll samt större effektivitet är 
förutsättningar för en ökad öppenhet.

8. Europaparlamentet ser det som oumbärligt att införa regler och gemensamma 
miniminormer för samtliga tillsynsmyndigheters struktur och verksamhet samt 
kontrollen av dessa, oberoende av deras karaktär.

9. Europaparlamentet anser att skillnaderna mellan byråernas struktur och verksamhet 
ger upphov till allvarliga frågeställningar som gäller normativa parametrar, god 
förvaltning och en institutionell tillnärmning i fråga om centralisering/decentralisering.

10. Europaparlamentet anser att ett eventuellt inrättande av nya byråer alltid bör ske efter 
utgången av den pågående finansieringsperioden, det vill säga efter 2013, och att man 
bör undersöka om kommissionens åtagande att inte fullfölja förslag till grundande av 
nya tillsynsmyndigheter också ska omfatta de två förslag vars behandling inte 
slutförts, som gäller energisektorn och telekommunikationssektorn.
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11. Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att inrätta en parlamentarisk kontroll av 
sammansättningen av och verksamheten inom tillsynsmyndigheter, som främst bör 
grunda sig på

– framläggandet inför Europaparlamentet av byråernas egna årsrapporter,

– möjligheten att bjuda in byråns direktör, vid dennes utnämning, till
Europaparlamentets behöriga utskott, och

– Europaparlamentets beviljande av ansvarsfrihet vid budgetgenomförandet för 
de byråer som mottar gemenskapsfinansiering.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i rätt tid överlämna resultaten från den 
horisontella utvärderingen av tillsynsmyndigheterna, före det föreslagna datumet 
2009–2010, så att dess slutsatser kan tas i beaktande av den interinstitutionella 
arbetsgruppen.

13. Europaparlamentet ber talmannen och talmanskonferensen att prioritera frågan om 
inrättandet av den arbetsgrupp som kommissionen har föreslagit.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, till 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar.
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MOTIVERING

Inledande anmärkningar

Under den senaste tiden har det observerats en betydande ökning av antalet 
tillsynsmyndigheter, såväl på EU-nivå som på nationell nivå. Likheter, men även skillnader,
finns mellan dessa två nivåer. Skillnaden i struktur och verksamhet för dessa byråer på 
EU-nivå och nationell nivå ger upphov till allvarliga frågeställningar som gäller normativa 
parametrar, god förvaltning och institutionell tillnärmning i fråga om 
centralisering/decentralisering. Graden av parlamentarisk legitimitet utgör en av de 
grundläggande skillnaderna mellan nationella och europeiska tillsynsmyndigheter. Den är 
högre i det första fallet och bristfällig i det andra fallet.

Institutionella frågor, finansiella frågor (se yttrandena från de associerade utskotten, vilka här 
är budgetutskottet och budgetkontrollutskottet) och procedurfrågor som föranleds av 
byråernas verksamhet har vid upprepade tillfällen behandlats i Europaparlamentet. Efter att 
rådet har vägrat anta en rättsligt bindande akt och har förkastat förslaget om att sluta ett 
interinstitutionellt avtal (skrivelse av den 22 juni 2007 från rådets tjänstgörande ordförande 
till Europaparlamentets talman), har kommissionen genom att använda sin initiativrätt valt att 
lägga fram ett alternativt förslag. Mer konkret har kommissionen beslutat att dra tillbaka 
förslaget till interinstitutionellt avtal och har i stället föreslagit inrättandet av en 
interinstitutionell arbetsgrupp som skulle ha till uppgift att fastställa ramvillkor för 
tillsynsmyndigheterna samt alla EU-organs respektive behörighet gentemot dessa 
myndigheter.

Klassificering av de europeiska tillsynsmyndigheterna

Den europeiska institutionella miljön har ett stort antal decentraliserade organ eller organ som 
verkar på ett nästan självständigt sätt, som definieras som ”tillsynsmyndigheter”. De 
29 EU-byråerna (se bilagan nedan som innehåller en detaljerad förteckning över de 
europeiska tillsynsmyndigheterna) utgör först och främst ”mikroinstitutioner” som i praktiken 
ändå har ett uppenbart ”makroinflytande”.

De europeiska byråerna är indelade i två kategorier: ”tillsynsmyndigheter” och 
”genomförandeorgan”. Uppdraget för de första bestäms från fall till fall genom deras egna 
rättsliga grund, det vill säga deras egna sektorsspecifika regelverk (observera att 12 av 
23 byråer, som har sin grund i EG-fördraget, har artikel 308 som rättslig grund). 
Genomförandeorganen har till uppgift att genomföra en specifik uppgift, som huvudsakligen 
består i att bidra till förvaltningen av gemenskapsprogrammen, i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002, det vill säga enligt en gemensam 
rättslig grund.

Frågan om översynen efter halva tiden av verksamheten inom de två typerna av byråer och de 
uppnådda resultaten hos genomförandeorganen inställer sig med nödvändighet. Endast från 
fall till fall är det möjligt att utvärdera nyttan med att inrätta och bedriva verksamhet inom en 
tillsynsmyndighet. De behörigheter som tillfaller dessa byråer, deras behov i termer av 
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mänskliga resurser och omfattningen av deras beslutsbefogenheter bör vara föremål för en 
lönsamhetsanalys, särskilt en extern utvärdering. 

All diskussion som gäller inrättandet av nya byråer, inklusive de två förslag som för 
närvarande inte har färdigbehandlats, förutsätter positiva utvärderingar, mätbara och öppna i 
termer av centraliserat och decentraliserat styre, när det gäller befintliga byråer. Inrättandet av 
nya byråer bör alltid ske efter utgången av den pågående finansieringsperioden, det vill säga 
efter 2013, med beaktande av slutsatserna från den horisontella utvärderingen som utförs 
under 2009–2010.

Europeiska tillsynsmyndigheters roll i den europeiska institutionella miljön

De europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhet är nära knuten till hur EU styrs på flera 
nivåer, men även till EU-strategin ”bättre lagstiftning”.

Mångfald kännetecknar den begreppsmetod och den funktionella undersökning som ligger till 
grund för EU:s tillsynsmyndigheter. Den alltför stora ökningen av antalet tillsynsmyndigheter 
har utan tvivel bidragit till att öka EU:s regleringsroll orimligt mycket, till att splittra EU:s 
politik och att göra den mer diffus, och i förlängningen till att försvåra samordningen av 
verksamheten. I sitt meddelande till Europaparlamentet och rådet ”EU:s tillsynsmyndigheter –
mot en gemensam ansats” (KOM(2008)0135, Bryssel, av den 11 mars 2008) erkänner 
kommissionen själv att det är nödvändigt att ”ha en klar bild av [tillsynsmyndigheternas] roll i 
EU-systemet och av de strukturer som ska garantera att organen kan hållas ansvariga för sin 
verksamhet” (s. 2). 

Man kräver införandet av en minimal uppsättning regler och gemensamma principer som 
gäller tillsynsmyndigheternas struktur och verksamhet samt kontrollen av dessa så att dessa på 
ett harmoniskt sätt kan införliva de grundläggande principerna enligt fördragssystemet.

Det finns en mängd olika strukturer. Då styrelsen normalt är sammansatt av minst en 
företrädare från varje medlemsstat utnämns byråns verkställande direktör i de flesta fall av 
styrelsen på förslag av kommissionen, och i andra fall av kommissionen på förslag av 
styrelsen, eller av rådet på grundval av en lista över kandidater som tagits fram antingen av 
styrelsen eller av kommissionen. I detta sammanhang skulle det vara bra att fastställa en 
gemensam interinstitutionell vägledning, som skulle möjliggöra ett samarbete mellan 
EU-organen med full respekt för varje enskilt organs uppdrag och behörighet. 

Det skulle även vara bra att inte bara institutionalisera en ram för att harmonisera 
verksamheten inom de europeiska tillsynsmyndigheterna, utan att även få dem att verka enligt 
demokratiska principer. Därför har parlamentet ett flertal gånger uppmanat rådet att ge ett 
konstruktivt bidrag till inrättandet av ett gemensamt synsätt och en samstämmig politisk 
strategi för de europeiska tillsynsmyndigheterna, som har en viktig roll i EU:s kedja av 
institutionella mekanismer.

De europeiska tillsynsmyndigheternas specifika rättsliga karaktär

Tillsynsmyndigheternas originella rättsliga ställning ligger i det faktum att de har en 
behörighet som närmar sig inte bara den reglerande roll som administrationen har (särskilt vid 
fattande av rättsligt bindande beslut om tredje parter), utan även en behörighet som närmar sig 
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den som rättsliga myndigheter har, och som består i att besluta om sanktioner. En åtskillnad 
görs faktiskt mellan de byråer som fattar beslut med rättsligt bindande verkan för tredje man, 
de som bistår med teknisk eller vetenskaplig kompetens och de som har operativa funktioner 
(KOM(2008)0135, s. 8). För övrigt är byråerna självständiga på ett organisatoriskt och/eller 
finansiellt plan, och deras medlemmar har ofta en garanti till personligt och/eller funktionellt 
oberoende. De ovannämnda förutsättningarna hindrar att dessa byråer klassificeras i de 
traditionella rättsliga kategorierna, trots att de redan utgör en parainstitutionell parameter som 
erkänns av EU. För närvarande lyder de europeiska tillsynsmyndigheterna, särskilt de som 
regleras genom EU-fördraget, under den ”verkställande funktionen”. Man bör precisera att 
uttrycket ”tillsyn” inte tillåter byråerna att vidta regleringsåtgärder av allmän karaktär, utan 
bara att fatta punktvisa beslut inom ramen för den klart definierade gemenskapsrätten, och 
detta för att skydda den princip om institutionell balans som går tillbaka på artikel 7 i 
EG-fördraget. Som alla vet har EG-domstolen avkunnat en dom i detta ämne 
(”Meroniprincipen”, mål 98/80 Romano). Dessutom kan gemenskapslagstiftaren, på 
kommissionens initiativ, alltid genom ett ordinarie rättsligt förfarande genom medbeslutande, 
bedöma behovet av att inrätta en specifik tillsynsmyndighet och att ta fram en specifik 
regleringsakt som styr dess organisation, verksamhet och förbindelser med relevanta 
institutioner och organ. På samma sätt kan gemenskapslagstiftaren alltid besluta om det är 
värt att behålla en viss byrå eller inte.

Frågan om öppenhet och demokratisk kontroll

Eftersom de europeiska tillsynsmyndigheterna i stor utsträckning är decentraliserade eller 
oberoende inrättningar bör man särskilt insistera på deras öppenhet och den demokratiska 
kontrollen när det gäller deras inrättande och verksamhet. Utan detta riskerar flerfaldigandet 
av reglerande eller verkställande inrättningar, som är eller anser sig vara ensamt ansvariga för 
regleringen av centrala områden inom samhällets verksamhet, att minska betydelsen av EU:s 
representativa institutioner, att tränga ut dessa och att öka byråkratin på ett orimligt sätt. Den 
gemensamma strategin, i den mån en sådan är möjlig, som föreslagits när det gäller dessa 
byråers struktur och verksamhet syftar till att begränsa byråkratin för att möjliggöra att de 
korrekt och effektivt utför sin tillsynsuppgift, för att det ska vara möjligt att kontrollera dem 
och för att mer eller mindre fylla det aktuella behovet av granskning (revision) och 
ansvarsskyldighet. 

Erkännandet av den parlamentariska kontrollen av tillsynsmyndigheternas struktur och 
verksamhet motsvarar den klassiska demokratiska principen om ökat politiskt ansvar för de 
organ som har verkställande funktion. Europaparlamentets möjlighet att ge ett politiskt ansvar 
till byråerna i fråga är kopplad till den centrala princip om representativ demokrati som består 
i att man kontrollerar att de beslut som fattas av den verkställande myndigheten är lagenliga 
och välgrundade. En gemensam ram som faller under en interinstitutionell strategi bör 
föreskriva en institutionell kommunikation mellan Europaparlamentet och 
tillsynsmyndigheterna, en kommunikation som väsentligen grundar sig på byråns presentation 
av sin årsrapport för Europaparlamentet, på möjligheten att bjuda in byråns direktör vid 
dennes utnämning till Europaparlamentets behöriga utskott och slutligen på 
Europaparlamentets beviljande av ansvarsfrihet för budgetförvaltningen för de byråer som 
mottar gemenskapsfinansiering. De områden som berörs av parlamentarisk kontroll skulle 
kunna fastställas tydligare och effektivare. Det skulle till exempel vara möjligt att föreskriva 
en skyldighet att föra diskussioner om årsrapporterna från de 
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europeiska tillsynsmyndigheterna inför Europaparlamentets plenarförsamling och att genom 
detta förfarande garantera information till medborgarna.

Mot en gemensam ram för den interinstitutionella kontrollen

Föredraganden bedömer att kommissionens förslag om skapande av gemensamma ramar för 
den interinstitutionella dialogen, som skulle leda till en ”gemensam strategi”, inte helt 
motsvarar parlamentets förväntningar om ingåendet av ett interinstitutionellt avtal. Ändå anser 
parlamentet att den gemensamma strategin är ett steg på vägen mot antagandet av en rättsligt 
bindande text. I alla händelser förstår parlamentet att kommissionen vill ta sig ur en situation 
med en långvarig interinstitutionell låsning. De ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter som 
förslagits av kommissionen (KOM(2008)0135) skulle utan tvivel kunna vara mera 
fullständiga. Emellertid är det möjligt att se det som en konstruktiv utgångspunkt för en 
dialog. För övrigt välkomnar föredraganden inrättandet av en interinstitutionell arbetsgrupp, 
som skulle sammanställa en gemensam detaljerad sammanfattning av erfarenheterna från 
tillsynsmyndigheternas verksamhet och som skulle ha till uppgift att precisera deras roll i hur 
EU styrs på flera olika nivåer. På samma sätt anser föredraganden att förtjänsten hos det 
gemensamma regelverk som eftersträvas i fråga om en interinstitutionell överenskommelse 
och strategi består i att, på ett övergripande sätt, kunna optimera tillsynsmyndigheternas 
mervärde inom EU:s ledningsstruktur, och fastställa att det krävs ökad öppenhet, synlig 
demokratisk kontroll och ökad effektivitet. 
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BILAGA – FÖRTECKNING ÖVER EU:S BYRÅER OCH SAMMANFATTNING AV EUROPAPARLAMENTS ANSVAR

(Källa: Generaldirektoratet för EU-intern politik, enheten för lagstiftningssamordning och förlikning)

Tillsynsmyndighet År för inrättande

Medbeslutande 
vid tiden för 
inrättandet
granskning

Säte Ansvarigt utskott

Styrelseledamöter 
utsedda av 

Europa-
parlamentet

Deltagande i 
utnämningen av 

verkställande 
direktören

Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning (Cedefop) 1975 Nej/Nej Thessaloniki EMPL* - Nej

Europeiska fonden för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor 1975 Nej/Nej Dublin EMPL* - Nej

Europeiska miljöbyrån (EEA) 1990 Nej/Ja Köpenhamn ENVI* 2 Nej
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) 1990 Nej/Ja Turin EMPL* - Nej
Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) 1993 Nej/Ja Lissabon LIBE* 2 Ja

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) 1993 Nej/Ja London ENVI* 2 Ja
Kontoret för harmonisering inom den inre 
marknaden (varumärken och mönster) 
(KHIM)

1993 Nej/Nej Alicante JURI* - Nej

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) 1994 Nej/Nej Bilbao EMPL* - Nej
Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) 1994 Nej/Nej Angers AGRI* - Nej
Översättningscentrum för Europeiska 
unionens organ 1994 Nej/Nej Luxemburg - - Nej

Europeiskt centrum f ö r  övervakning av 
rasism och främlingsfientlighet (EUMC) –
ersatt av FRA

1997 Nej Wien LIBE* - Nej

Europeiska byrån för återuppbyggnad (EAR) 2000 Nej/Nej Thessaloniki AFET - Nej
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (EFSA) 2002 Ja Parma ENVI* - Ja

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) 2002 Ja Lissabon TRAN - Nej
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Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 
(EASA) 2002 Ja Köln TRAN - Nej

Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (ENISA) 2004 Ja Héraklion ITRE - Ja

Europeiskt centrum för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar (ECDC) 2004 Ja Stockholm ENVI* 2 Ja

Europeiska järnvägsbyrån (ERA) 2004 Ja Valenciennes TRAN - Ja
Europeiska tillsynsmyndigheten för GNSS
(GSA) 2004 Nej/Nej Bryssel 

(provisoriskt) ITRE - Nej

Europeiska byrån för förvaltningen av det 
operativa samarbetet vid unionens 
medlemsstaters yttre gränser (Frontex)

2004 Nej Warszawa LIBE - Nej

Gemenskapens kontrollorgan för fiske 2005 Nej
Bryssel 

(provisoriskt) –
Vigo

PECH - Nej

Europeiska jämställdhetsinstitutet 2006 Ja Vilnius FEMM - Ja
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) 2006 Ja Helsingfors ENVI 2 Ja
Europeiska unionens byrå för grundläggande 
rättigheter (FRA, ersätter EUMC) 2007 Nej Wien LIBE - Ja

Byråer inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (andra pelaren):

Decentraliserad byrå År för 
grundande Stad Behörigt 

utskott
Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier 
(EUISS) 2001 Paris AFET/SEDE

Europeiska unionens satellitcentrum (EUSC) 2002 Madrid AFET/SEDE
Europeiska försvarsbyrån 2004 Bryssel AFET/SEDE
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Byråer inom det polisrättsliga och straffrättsliga samarbetet (tredje pelaren):

Decentraliserad byrå År för 
grundande Stad Behörigt 

utskott
Europeiska polisbyrån (Europol) 1992 Haag LIBE*
Europeiska polisakademin (Cepol) 2000 Bramshill LIBE*
Eurojust 2002 Haag LIBE*

* Ansvarigt utskott, i enlighet med bilaga VI i arbetsordningen.
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